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EXEMPLE DE OPERAȚIUNI ELIGIBILE – țările Parteneriatului Estic

Fondul promovează dezvoltarea și prosperitatea economică prin
furnizarea durabilă de finanțare suplimentară pentru dezvoltare, în
special întreprinderilor micro și mici (ÎMM) și gospodăriilor private,
prin intermediul instituțiilor financiare locale calificate. În mod
special, fondul are ca scop să: (i) atragă capitalul sectorului privat
în Fond și, prin urmare, să stimuleze investițiile în regiune pentru
dezvoltarea sectorului privat, în special, a microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici, locuințelor, și; (ii) sprijine țările beneficiare
în progresul lor spre o economie de piață, în special prin crearea
unui sector competitiv. Majoritatea împrumuturilor FESE au fost
acordate băncilor comerciale, urmate de băncile de micro-finanțare
și organizațiile de microcreditare. Până în iunie 2017, FESE a
debursat o sumă totală de 1,727.6 milioane de euro, către 168,330
de debitori finali din țările Parteneriatului Estic.
5,1 milioane EUR

Investiție totală:

271 milioane EUR

Instituția Financiară Principală:

KfW

Țările:

Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Moldova, Ucraina

FACILITATEA DE FINANȚARE
A ÎMM-URILOR – ETAPA II

SME Finance

Contribuția UE:

Obiectivul principal al Facilității de Finanțare a ÎMM-urilor pentru
Ucraina este de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru ÎMM-urile
din țară în monedă locală, în special pentru întreprinderile micro,
mici și mijlocii (ÎMMM-uri) care nu câștigă valută străină și nu își
pot permite costuri ridicate de împrumut. Programul are ca scop să
sprijine încrederea intermediarilor financiari în extinderea finanțării
către ÎMM-uri, inclusiv microîntreprinderile, ca urmare a crizei
financiare; să sporească capacitatea intermediarilor financiari de a
evalua și monitoriza riscurile aferente și de a gestiona finanțarea
ÎMM-urilor; să consolideze și să aprofundeze piețele de credite
pentru ÎMM-uri în monedă locală și să extindă opțiunile de finanțare
disponibile pentru economia reală; să promoveze dezvoltarea
continuă a instituțiilor financiare bazate pe piață și să contribuie la
consolidarea instituțiilor.

Direct Finance

FACILITATEA DE FINANȚARE
DIRECTĂ A DCFTA

Facilitatea combină împrumuturile cu granturi UE pentru a sprijini
finanțarea directă a ÎMM-urilor în Georgia, Moldova și Ucraina.
Aceasta vizează să îmbunătățească accesul la finanțe prin
asigurarea schemelor de garantare și asistenței tehnice pentru a
crește numărul de proiecte viabile executate de ÎMM-uri. Obiectivele
facilității sunt: (i) de a îmbunătăți accesul ÎMM-urilor la finanțe și
de a atenua deficitul de finanțare pe termen lung; (ii) de a asigura
finanțarea pe termen lung în monedă locală, reducând astfel
riscul valutar al ÎMM-urilor; (iii) de a ajuta ÎMM-urile să identifice
proiecte calitative de investiții de capital și a acorda asistență
la implementarea cu succes a acestora, a îmbunătăți structura
de guvernare și a le prezenta cele mai bune practici, și; (iv) de a
contribui la dezvoltarea piețelor financiare locale, având în vedere
principiile durabile și bazate pe piață. Facilitatea vizează, printre
altele, ÎMM-urile din sectorul agroindustrial, de producție și servicii,
proprietății și turismului, și TIC.
Contribuția UE:

10,22 milioane EUR

Investiție totală:

90 milioane EUR

Instituția Financiară Principală

BERD

Țările:

Georgia, Moldova, Ucraina

PARTENERIAT PENTRU
PROMOVAREA EFICIENȚEI
ENERGETICE ȘI MEDIU
ÎN EUROPA DE EST – E5P

ESP

FESE (FEREASTRA DE
VECINĂTATE A FONDULUI
EUROPEAN PENTRU EUROPA
DE SUD-EST

EFSE

Planul de Investiții Externe se bazează pe experiența Comisiei Europene de implementare a facilităților regionale de investiții. Din 2008,
Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a utilizat granturi în valoare de 2 miliarde euro pentru a mobiliza peste 16 miliarde euro de la
Instituțiile Financiare Internaționale partenere.
Acestea sunt exemple de proiecte deja susținute de UE, care vor fi intensificate cu ajutorul Planului de Investiții Externe.

E5P este un fond multi-donator în valoare de 180 milioane EUR,
inițiat în timpul Președinției Suedeze a Uniunii Europene în 2009
pentru a încuraja investițiile municipale în proiecte de eficiență
energetică și de mediu în regiunea Parteneriatului Estic. E5P
combină contribuțiile financiare din partea Uniunii Europene și a
unui grup de 21 națiuni, inclusiv țările care beneficiază de fond.
Contribuțiile sunt utilizate ca granturi pentru susținerea proiectelor
din sectorul municipal. Proiectele aprobate pentru implementare în
Ucraina au arătat că granturile E5P pot atrage volumuri medii de
investiții, care sunt de cinci ori mai mari decât granturile acordate.
Alocările granturilor sunt flexibile și recunosc prioritățile fiecărei țări
beneficiare, cu scopul general de a reduce consumul de energie,
poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră. Fondul sprijină, de
asemenea, dialogul de politici și reforma cadrului de reglementare.

Contribuția UE:

15.4 milioane EUR

Contribuția UE:

89 milioane EUR

Investiție totală:

170 milioane EUR

Investiție totală:

aproximativ 700 milioane EUR

Instituția Financiară Principală

BERD, BEI și KfW

Instituția Financiară Principală: BERD

Țările:

Ucraina

Țările:

Ucraina, Georgia, Moldova,
Armenia, Azerbaidjan, Belarus

